
EVOQUE P300e
מפרט טכני ואבזור



מנוע וביצועים

כפולההנעה

1497 סמ"ק, הזרקת דלק ישירה ומגדש טורבומנוע בנזין

נטעןמנוע חשמלי

5500@309הספק מירבי משולב )כ"ס(

2000-2500@540מומנט מירבי משולב )כ"ס(

6.4תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

213מהירות מירבית )קמ"ש(

אביזרי נוחות

מסך מגע 12.3 אינצ', TOUCH PRO DUO - תצוגה 
חיישני חנייה לפנים ומאחורגמישה

כניסה למכונית ללא שימוש במפתחגלגל הגה בשילוב עור וכרום

התנעה בלחיצת כפתורקישור לטלפון סלולארי

מראות צד חיצוניות עם חימום וקיפול אוטומטיגג שמש חשמלי פנורמי 

בקרת אקלים אלקטרונית עם פתחים למושב האחורימושבים קדמיים עם כוונון חשמלי וחימום

תאורת אווירהמושב אחורי מתקפל ומתפצל 40:20:40

מצלמות 360 מעלות

SSE R-DYNAMICאביזרי נוחות

XVמערכת לסיוע לחנייה

MERIDIAN SURROUNDXV

614רמקולים

XVמושבים קדמיים עם זכרון

VVדלת אחורית חשמלית

XVדלת אחורית עם פתיחה ברגל

העברת כח ושלדה

תיבה אוטומטית שמונה הילוכים, ידית העברה 
מערכת חיווי לחץ האוויר בצמיגיםמדופנת עור

TERRAIN RESPONSE2 צמיג חלופי קל-משקלהנעה כפולה עם

ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL ערכת תיקון תקריםמערכת

 TORQUE VECTORING BY מערכת ניהול שלדה
BRAKING)HDC( סיוע לנסיעה במורד

TRANSFORMER ,בלם יד חשמליחישוקי אלומיניום בגוון כסף

בקרת יציבות נגרר

SSE R-DYNAMICהעברת כח ושלדה

 235/60R18235/50R20צמיגים

מידות ונפחים

4371אורך )מ"מ(

1996רוחב )מ"מ(

1649גובה )מ"מ(

מידות ונפחים

2681בסיס גלגלים )מ"מ(

472-1156נפח תא המטען )ליטר(

57נפח מיכל הדלק )ליטר(

15קיבולת הסוללה )קוט"ש(

2082משקל עצמי )ק"ג(

SSE R-DYNAMICעיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

TAURUS ריפוד המושבים בעורCLOUDCLOUD/EBONY

CLOUD/EBONYCLOUD/EBONYריפוד פנים

בד, שחורצדפה בהירהריפוד התקרה

בשחור מט, חצאיות פגוש קדמי, חלק תחתון
בצבע הגוף/ בסאטן כההבכסף

 טכנו כהה, חצאיות פגוש אחורי, חלק תחתון
בצבע הגוף/ בסאטן כההבכסף

אטלס כההאטלסגריל חזית

RANGE ROVER אטלס כההאטלסכיתוב

נחושתאטלס כההגריל בכנפיים קדמיות

XVזימים בפגוש הקדמי

XVגריל במכסה המנוע

XVתאורת LED חזית עם חתימה

XVסיפי כניסה בכרום

XVדוושות ספורט, ציפוי אל-חלד

XVהגה עם עור בפרפורציה

SSE R-DYNAMICבטיחות

XVאור גבוה אוטומטי

XVבקרת שיוט מסתגלת

XVסיוע בנסיעה בפקקים

בטיחות

LED תאורה בנורות ESP מערכת בקרת יציבות

כרית אוויר חיצונית, להגנה על הולכי רגל ורוכבי תאורת יום אוטומטית
אופניים

כריות קדמיות, כריות צד, כריות וילון סיוע אקטיבי לסטייה מהנתיב

עיגונים לחגורת בטיחות מאחור ISOFIX התרעת שטח מת

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת התרעה על תנועה חוצה מאחור
הנהג

התרעה על אי-חגירת חגורות בטיחותבקרת עירנות הנהג

חיישן גשםזיהוי תמרורים

מערכת יציאה בטוחה מהמכונית

RANGE ROVER EVOQUE P300e

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

)EU( 2018/1832 נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן *
** הדרגה מושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט-2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר7
Vמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 
Vבלימה אוטומטית בעת חירום
Oבקרת שיוט אדפטיבית
Vזיהוי הולכי רגל
Vזיהוי רכב דו גלגלי
Vזיהוי רכב בשטח המת

Vמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Oשליטה אוטומטית באור הגבוה
Xזיהוי תמרורי מהירות
Vבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
Vהתרעת עייפות נהג
Xמניעת שכחת ילדים

SE  O     אין  X    סטנדרטי  V   :מקרא

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. ט.ל.ח

צריכת דלק בליטר גרסת הרכב
ל-100 ק״מ*

צריכת החשמל 
דרגת זיהום אווירטווח נסיעה חשמלית)וט*שעה/קמ(

EVOQUE P300e2.0210632

רמת האבזור הבטיחותידגםרמת האבזור הבטיחותידגם

S7SE R-DYNAMIC8

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8


